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Karaci¤er sirozu baﬂta viral hepatit ve alkol olmak üzere çeﬂitli etmenlerin
yol açt›¤› parenkim hasar›, fibroz ve nodül oluﬂumu ile birlikte, lobüler ve vasküler yap›n›n bozulmas›yla karakterize, dönüﬂümsüz diffuz bir kronik karaci¤er hastal›¤›d›r. Etyoloji ne olursa olsun eninde sonunda ortaya ç›kacak morfolojik tablo ayn›d›r.
Karaci¤er sirozu tan›s› morfolojik bir tan›d›r. Morfolojik olarak ay›r›m
mikronodüler, makronodüler ile mikro ve makronodüllerin birlikte bulundu¤u mikst tip olmak üzere üç ﬂekilde yap›lmaktad›r. Mikronodüler siroz, çap› 3
mm'den küçük rejenerasyon nodülleri, kal›n, düzenli septa oluﬂumu ile karakterizedir. Zamanla mikst veya makronodüler tiple sonuçlan›r. Alkolik siroz bu
tipi temsil eder. Makronodüler siroz ise çap› 3 mm'den büyük, de¤iﬂik boyutlarda nodüller ve septa oluﬂumu ile karakterizedir.
KL‹N‹K
Karaci¤er sirozu baﬂka nedenlerle yap›lan araﬂt›rmalar (laboratuar incelemeleri, görüntüleme yöntemleri, üst gastrointestinal endoskopide özofagus
varislerinin saptanmas› ya da laparotomi esnas›nda) sonucu rastlant›sal olarak
tan›nabilece¤i ya da sadece bir otopsi bulgusu olabilece¤i gibi bir özofagus varis kanamas›, assit, sar›l›k ya da hepatik ensefalopati hastal›¤›n ilk bulgusu
olabilir. Karaci¤er sirozunun semptom ve iﬂaretleri etyolojiye özgü olanlar d›ﬂ›nda hepatosellüler yetersizli¤e ya da birlikte portal hipertansiyona ba¤l›d›r.
Bunlar›n yan›s›ra kiﬂi tamamen asemptomatik olabilir, sadece nonspesifik yak›nmalar› yahut siroza özgü yak›nma ve bulgular›n oldu¤u dönemde olabilir.
Hastal›¤›n erken tan›nabilmesi hastan›n sosyoekonomik ve kültürel yap›s› ile
yak›ndan iliﬂkilidir. Olgular›n %15-30'unda karaci¤er sirozu ancak otopside
saptanmaktad›r.
Kompanse siroz: Kompanse siroz olgular›nda tan› rutin muayene veya laboratuar incelemeleri ya da baﬂka nedenlerle yap›lan laparotomi esnas›nda
konulabilir. Biyokimyasal incelemeler tamamen normal olabilece¤i gibi GGT
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ve transaminaz düzeylerinde hafif yükselmeler saptanabilir. Hastalar›n bir
k›sm› baﬂka bir nedenden ölene kadar kompanse kalabilirler. Di¤er k›sm› ise
aylar ya da y›llar süren periyod içinde dekompanse döneme girerler.
Dekompanse siroz: Dekompanse sirozlu hastalar assit ve/veya sar›l›k nedeniyle hekime baﬂvururlar. Halsizlik, yorgunluk, adele erimesi ve kilo kayb›
bulunabilir. Sürekli hafif ateﬂ, gram negatif bakteriyemi, devam eden hepatik
hücre nekrozu veya geliﬂen hepatosellüler karsinom nedeniyle olabilir. Sar›l›k,
hepatik hücre y›k›m›n›n rejenerasyondan fazla oldu¤una iﬂaret eder. Sar›l›k ne
kadar derinse hepatik yetersizlik o kadar fazlad›r. Spontan çürükler ve burun
kanamas›, protrombin zaman›n›n uzad›¤›n› gösterir. Hasta hipotansiftir. Vücut k›llar›nda azalma, vasküler spider, palmar eritem, beyaz t›rnak ve gonad
atrofisi s›kt›r.
Etyolojiye özgü bulgular d›ﬂ›nda karaci¤er sirozunun klini¤i baﬂl›ca iki
olaya; hepatoselüler yetersizlik ve portal hipertansiyona ba¤l›d›r.
Assit: Karaci¤er sirozunda assit oluﬂumuyla ilgili olarak üç tez ileri sürülmüﬂtür. Yetersiz doluﬂ teorisine göre assit oluﬂumunun nedeni efektif kan volümünün azalmas› sonucu renal sodyum ve su tutulumunun art›ﬂ›d›r. Sirozda
total plazma volümünün art›ﬂ›na karﬂ›n efektif volümün azalmas› renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin uyar›lmas›na, sempatik sistemin uyar›lmas›na
ve prostaglandin E2 art›ﬂ›na; dolay›s›yla sodyum ve su tutulumuna yol açar.
Aﬂ›r› dolum teorisinde assite neden olan temel faktör plazma volüm art›ﬂ› ve
bunun sonucu olarak ekstravasküler alana s›v›n›n kaç›ﬂ›d›r. Üçüncü hipotez
periferik arteryel vazodilatasyon teorisine göre ise baﬂl›ca olay sirotik hastalardaki periferik arteryel vazodilatasyon ve mikroskopik arteriyo-venöz ﬂantlar›n
varl›¤›d›r. Bu efektif plazma volümünün azalamas›na ve dolay›s›yla hormonal
stimülasyona, sonuçta ise renal vazokonstrüksiyona ve sodyum ve su tutulumuna yol açar.
Assit genellikle tedricen ortaya ç›kabilece¤i gibi özellikle ateﬂ, hepatik ven
trombozu ya da hepatoselüler karsinom geliﬂimi gibi predispoze edici durumlarda birden ortaya ç›kabilir. Kar›nda perküsyonla matite en erken fizik muayene bulgusu olup ancak birbuçuk-iki litre kadar assit varl›¤›nda saptanabilir. Tereddüt halinde ultrasonografi ile kolayca ay›r›m yap›labilir. Assitin yol
açt›¤› intraabdominal bas›nç art›ﬂ› umbilikal, inguinal ya da abdominal insizyonlar boyunca herni geliﬂimini kolaylaﬂt›r›r.
Sirotik hastalar›n yaklaﬂ›k %6’s›nda plevral s›v› görülmekte, s›kl›kla sa¤ tarafta ortaya ç›kmaktad›r. Plevrada s›v› toplanmas› assit s›v›s›n›n plevral boﬂlu¤a geçiﬂini sa¤layan diyafragma defektleri nedeniyledir.
Ödem genellikle assit oluﬂumundan sonra görülür ve hipoproteinemi ilie
iliﬂkilidir. Assit s›v›s›n›n vena kava inferiyor üzerine bask›s› da ödem geliﬂimine katk›da bulunur.
Nörolojik de¤iﬂiklikler: Hepatik ensefalopati bölümünde irdelenmiﬂtir.
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Fetor hepatikus: Metil merkaptan’dan kaynaklanan ve hastan›n nefesinde
hissedilen bu koku fare ölüsü ya da çürümüﬂ meyva kokusuna benzetilir. A¤›r
karaci¤er yetersizli¤inin iﬂaretidir.
Flapping tremor: Dorsofleksiyondaki elin b›rak›l›nca düﬂüp tekrar ayn› pozisyona gelmesidir. Kuﬂlar›n kanat ç›rpmas› ﬂeklinde de tarif edilmektedir.
Flapping tremor hepatik prekomaya özgü olmay›p üremi, solunum yetersizli¤i ya da a¤›r kalp yetersizli¤inde de görülebilir.
Splenomegali, kar›nda venöz kollateraller: Portal hipertansiyonun sonucu
olarak ortaya ç›kmaktad›r.
Özofagus varis kanamas›: Özofagus varisli hastalar›n %65’i tan›dan sonraki iki y›l içinde kanamamaktad›r; ancak hastalar›n yar›s› ilk kanamada ölmektedirler.
Sar›l›k: Karaci¤er sirozlu olgularda ortaya ç›kan sar›l›k karaci¤er hücre yetersizli¤inin sonucu olup kötü bir prognoza iﬂaret eder. Bu nedenle sar›l›k nedeni olarak hastal›¤a segonder eklenebilecek viral hepatit ya da intra-ekstra
kolestaz nedenleri araﬂt›r›lmal›d›r.
Ateﬂ: Dekompanse sirozlu hastalar›n yaklaﬂ›k üçte birinde genellikle 38
derereceyi aﬂmayan ateﬂ görülür. Antibiyotik tedavisine yan›t vermeyip direkt
karaci¤er hastal›¤› ile iliﬂkilidir. Septisemi son dönem hastalarda s›kt›r ve aç›klanamayan ateﬂ veya kötüleﬂme durumlar›nda daima ﬂüphelenilmelidir.
Arteryel spider: Vena kava superiorun drene etti¤i bölgelerde; s›kl›kla boyun, yüz, önkol ve el s›rt›nda görülen arteryel spider, bir merkez arteriyol ve
çevreye do¤ru yay›lan dallar›ndan oluﬂur. Bast›r›l›p b›rak›l›nca önce merkezin
doldu¤u ve sonra çevreye do¤ru dolumun devam etti¤i gözlenir. Toplu i¤ne
baﬂ› büyüklü¤ünden yar›m santimetre boyutuna kadar ulaﬂabilir. Neden olarak hepatik hasar sonucu östrojenin y›k›m›ndaki yetersizlik gösterilmektedir.
Alkole ba¤l› sirozda daha s›k görülmektedir.
Palmar eritem: Elin hipotenar ve tenar bölgelerinde ve parmaklarda görülen yamal› tarzdaki eritemdir. Ancak her el ayas›ndaki k›zar›kl›k palmar eritem de¤ildir. Oluﬂum mekanizmas› arteryel spider de oldu¤u gibidir ve yine
alkole ba¤l› karaci¤er sirozunda daha s›k gözlenmektedir.
Jinekomasti: Bazen tek tarafl› olabilen jinekomasti siroz olgular›nda s›kça
görülmemektedir. Alkolik sirozda di¤er sirozlara göre daha s›kt›r. Meme uçlar›nda dü¤me ﬂeklinde sertleﬂme ile karakterize olup glandüler dokunun hiperplazisi sonucudur. Östrojen y›k›m›ndaki yetersizlikle iliﬂkilidir. Ancak sirotik hastalarda görülen jinekomastinin en s›k nedeni spironolakton tedavisidir.
Testis atrofisi: A¤›r karaci¤er yetersizliklerinde görülen bir bulgudur. Bu
da östrojen y›k›m›ndaki yetersizlikle iliﬂkilidir.
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Parotis büyümesi ve Dupuytren kontraktürü: Daha ziyade alkolik sirozlu
hastalarda görülmektedir.
Çomak parmak ve hipertrofik osteoartropati: Özellikle primer biliyer siroz olgular›nda ortaya ç›kmaktad›r.
Beslenme durumu: Özellikle alkolik hastalarda ve Child C evresindeki hastalarda ya¤ depolar› ve adele kitlesi azalm›ﬂt›r. Adele azalmas› azalm›ﬂ adele
protein sentezi nedeniyledir. Özellikle ileri dönemde istirahat enerji tüketimi
artm›ﬂt›r.
Safra kesesi taﬂ›: Kronik karaci¤er hastal›¤› olan erkeklerin %18.5 ve kad›nlar›n %31.2'sinde safra kesesinde taﬂ saptan›r ve bunlar genellikle pigment
taﬂ› tipindedirler. Bu oranlar normal popülasyona göre 4-5 kat fazlad›r. Safrada yüksek monokonjuge bilirübin ile birlikte düﬂük safra tuzu/nonkonjuge bilirübin oran› pigment taﬂ› oluﬂumunu predispoze etmektedir.
Peptik ülser: Karaci¤er sirozunda normal popülasyona göre daha s›k görülmektedir. Kronik pankreatit ve pankreatik kalsifikasyonlar ise daha ziyade
alkolik karaci¤er sirozu ile iliﬂkilidir.
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